La XVIII edició de la Universitat Internacional de la Pau de Sant Cugat del
Vallés fou dedicada a la reflexió sobre la relació entre “poder i violència”, i la
seva influència sobre les relacions socials i la pau entre els pobles.
Un tema tan complex i ampli s’havia de desenvolupar aprofundint les diferents
dimensions que des de diverses formes de poder provoquen violència. En
primer lloc, es tractà la dimensió personal i social de la violència, seguida de les
conseqüències que comporten dimensions tan importants en la vida social com
són la economia i la política, per concloure amb l’anàlisi de la interacció entre la
política i l’economia que afecta a l’estat del benestar, com realitat social global.
La programació de la nostra Universitat de la Pau s’ha realitzat sempre en uns
temps en els quals hi havia Regions del Món a on la pau estava en crisi per
problemes locals. Tanmateix, l’edició de 2003 es va realitzar en unes
condicions extraordinàries pel que fa a la manca de pau perquè la guerra, dita
“preventiva”, del Estats Units d’Amèrica i del Regne Unit contra l’Irak, havia
conclòs, segons els invasors, l’abril de 2003 i, malgrat això, d’alguna manera
continuava. Es tractava, a més, d’una guerra que no va implicar solament als
dos dits Estats, sinó que va rebre el suport d’altres governs que hi enviaren
també contingents armats a posteriori, entre els quals, i en un primer lloc,
volgué ser-hi el govern espanyol d’aquell moment.
En veure com els dos Estats esmentats, amb tant de poder, han produït tanta
violència, es comprèn l’interès del tema “poder i violència” que es va tractar a la
Universitat i que, per la seva actualitat, provocà una seriosa reflexió en tothom.
D’altra banda, a més de les ponències, uns tallers i unes taules rodones varen
situar els problemes en algunes de les àrees geogràfiques del món més
necessitades de pau, i, a la vegada, feren prendre consciència dels nous
moviments socials tan l’antimilitarista com el del nou feminisme.
Des de fa segles s’ha repetit – i que se’m permeti recordar que això té les
seves arrels en l’Evangeli de Jesús de Nazaret - que el poder, sigui de l’àmbit
que sigui, sols compleix la seva finalitat quan es posa al servei del Bé Comú.
La Universitat de la Pau volgué fer reviure aquest sentit pregó del poder per tal
d’allunyar-ne la violència que massa sovint l’acompanya.
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